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Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 
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Alūksnē 

2022. gada 24. februārī                                                              sēdes protokols Nr.4, 3. p. 

 

LĒMUMS Nr.40 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sloku iela 10, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 17.01.2022. lēmumu (protokols Nr.1, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Sloku iela 10, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 039 6195, kas sastāv no 

zemesgabala 307 m² platībā. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.41 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vairogi”, Annā, Annas pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu 

un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 18.09.2017. lēmumu (protokols Nr.8, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Vairogi”, 

Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3644 004 0321, kas 

sastāv no nedzīvojamās ēkas (sporta zāle) un zemesgabala 1,8438 ha platībā (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 3644 004 0312). 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.42 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3696 008 0197, “Kaivas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta otro daļu, ceturtās daļas 1.punktu, 5. panta 

pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu un ņemot vērā 

Tautsaimniecības komitejas 18.10.2021. lēmumu (protokols Nr.9, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 008 0197, “Kaivas”, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,4400 ha platībā, pārdodot 

atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

3. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2022. gada 24. februārī                                                              sēdes protokols Nr.4, 6. p. 

 

LĒMUMS Nr.43 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 08.02.2022. iesniegumu 

Nr. SPO/1-5/22/27 par mauriņa traktora KUBOTA G23-2HD pārdošanu izsolē, kas saņemts un 

reģistrēts pašvaldībā 08.02.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/487,  

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 

4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, Alūksnes novada 

pašvaldības 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 

pašvaldības nolikums” 155. punktu, 

 

1. Atļaut atsavināt Alūksnes novada pašvaldības kustamo mantu – mauriņa traktoru 

KUBOTA G23-2HD, valsts reģistrācijas numurs T7084LH. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” veikt mantas novērtēšanu, 

noteikt nosacīto cenu un organizēt tās izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.44 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmuma Nr. 329 “Par 

kustamās mantas atsavināšanu” atcelšanu 

 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 25.01.2022. iesniegumu Nr. IPP/1-5/22/1 “Par 

lēmuma “Par kustamās mantas atsavināšanu” atcelšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 25.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/308, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas ievaddaļu, 

 

Atcelt Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr.329 

“Par kustamās mantas atsavināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.45 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. jūnija lēmuma Nr. 165  

atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, ņemot 

vērā bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas 14.02.2022. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-24/22/168,  

 

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. jūnija 

lēmumu Nr. 165 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 025 4020, Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs        9Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.46 

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 31. janvārī saņemts un ar Nr. ANP/1-40/22/382 

reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “APF ENERGY”, reģistrācijas numurs 

40203352847 (turpmāk – Ierosinātājs), iesniegums Nr. 1-3/E/1, ar lūgumu uzsākt 

lokālplānojuma izstrādi Ierosinātājam piederošā nekustamā īpašuma “Silakalns”, kadastra 

numurs 3696 008 0023, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3696 008 0023, ar mērķi mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo 

zonējumu. 

Izskatot saņemto iesniegumu un izvērtējot spēkā esošos Alūksnes novada attīstības 

plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, konstatēts: 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Teritorijas 

plānojums), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0023, atrodas gan 

Lauksaimniecības teritorijas (L), gan Mežu teritorijas (M) funkcionālajās zonās; 

Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz noteikt atbilstošus funkcionālos 

zonējumus, detalizējot galvenās izmantošanas un papildizmantošanas veidus un apbūves 

noteikumus, ar mērķi – attīstīt Ierosinātāja saimniecisko darbību un izbūvēt biogāzes staciju, 

Kā viens no uzdevumiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentā “Alūksnes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030. gadam” (turpmāk – Attīstības stratēģija) ir veidot 

uzņēmējdarbības attīstību veicinošu vidi; 

Attīstības stratēģijā paredzēts, ka perspektīvi Alūksnes novadā attīstāma atjaunojamās 

enerģijas ražošana, it īpaši tādi alternatīvās enerģijas veidi kā biokurināmais, biogāze, un 

atjaunojamās enerģijas ražotņu izveidošanas veicināšana ir viens no stratēģiskajiem 

uzdevumiem; 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otrajā daļā noteikts, ka pēc vietējās 

pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju; 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, ja 

lokālplānojuma vai detālplānojuma ierosinātājs nav attiecīgā vietējā pašvaldība, to izstrādi un 

īstenošanu finansē ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību. 



Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, 23. panta 

ceturto daļu un 24. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76. un 

132. punktu, kā arī saskaņā ar Teritorijas plānojumu, 

 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Silakalns”, kadastra numurs 

3696 008 0023, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3696 008 0023. 

2. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu nodaļas teritorijas plānotāju Madaru ZIŅGI-BUMBURI. 

3. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei un noteikt lokālplānojuma 

teritorijas robežu atbilstoši darba uzdevumā noteiktajam (1. pielikums). 

4. Slēgt trīspusējo līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu (2. pielikums). 

5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.aluksne.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada 

Vēstis”. 

6. Lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā TAPIS un divu nedēļu laikā nosūtīt darba uzdevumā 

minētajām institūcijām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Lokalplanojums_Silakalns.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Lokalplanojums_Silakalns.docx
http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.47 

 

Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2022. -2024. gadam 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

24. punktu, Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 

“Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” 7.1.2. punktu un 

10. punktu,  

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda līdzekļu procentuālo 

sadalījumu pagastu pārvaldēm un pagastu apvienības pārvaldei. 

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu 

2022. -  2024. gadam. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu fonda līdzekļu procentuālo sadalījumu pagastu pārvaldēm, kas apstiprināts 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 11 “Par 

Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2021. - 2023. gadam 

apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 12.p.). 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Celu_finansejuma_sadlijums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Celu_finansejuma_sadlijums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Celu_finansejuma_sadlijums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Celu_finansejuma_sadlijums.docx
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LĒMUMS Nr.48 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 

2022. gada darba plāna apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 3. punktu, 

  

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2022. gada darba plānu 

(pielikumā uz 4 lapām). 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 

2021. gada darba plāna izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/ALJA_darba_plans.docx
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LĒMUMS Nr.49 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”  

2022. gada darba plāna apstiprināšanu  

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 3. punktu,  

 

 Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plānu 

2022. gadam (pielikumā uz 7 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Spodra_darba_plans.docx
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LĒMUMS Nr.50 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu 

Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas 

likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21. panta trešo daļu un 22.1 panta 

otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā 

saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu” 28. un 45. punktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu 

Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Saistosie_noteikumi_reklama_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Saistosie_noteikumi_reklama_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Saistosie_noteikumi_reklama_grozijumi.docx
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LĒMUMS Nr.51 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošo noteikumu 

Nr. 2/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes novadā”” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 

4. februāra atzinumu Nr.1-18/899 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.2/2022”, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 04.02.2022. ar Nr. ANP/1-2/22/451,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 

 

Precizēt Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošos 

noteikumus Nr.2/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Saistosie_noteikumi_nek._ip_atvieglojumi_precizesana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Saistosie_noteikumi_nek._ip_atvieglojumi_precizesana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Saistosie_noteikumi_nek._ip_atvieglojumi_precizesana.docx
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LĒMUMS Nr.52 

 

Par Dzīvokļu komisijas nolikumu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 61.panta 

trešo daļu, 

 

Apstiprināt Dzīvokļu komisijas nolikumu (pielikumā uz 3 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Dzivoklu_komisijas_nolikums.docx
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LĒMUMS Nr.53 

 

Par projektu “Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums”   

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo 

noteikumu Nr.3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 

9.4.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai 

starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto 

programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu 

valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” ar projekta pieteikumu “Pededzes 

upes pieteku kvalitātes novērtējums”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 12000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro), 

ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) un, 

projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 

2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS  



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2022. gada 24. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 17. p. 

 

LĒMUMS Nr.54 

 

Par projektu “Līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezerā”   

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo 

noteikumu Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 

9.4.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Līdaku pavairošana Sudala un 

Indzera ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 3430,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti 

trīsdesmit euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 2700,00 EUR (divi 

tūkstoši septiņi simti euro) un, projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums līdz 730,00 EUR (septiņi simti trīsdesmit euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS  
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LĒMUMS Nr.55 

 

Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”   

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo 

noteikumu Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 

9.4.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zandartu pavairošana Alūksnes 

ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 11900,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi 

simti euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 9500,00 EUR (deviņi tūkstoši 

pieci simti euro) un, projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums līdz 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS  
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LĒMUMS Nr.56 

 

Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”   

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo 

noteikumu Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 

9.4.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes 

vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu 

“Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 9974,56 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit četri euro 56 centi), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 

7900,00 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro) un, projekta atbalsta gadījumā, 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 2074,56 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit 

četri euro 56 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.57 

 

Par projektu “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” 

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumus Nr. 112 “Kārtība, 

kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 

23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna Rīcības 

virzienu 3.2. un uzdevumu 3.4., Investīcija plāna 2022.-2027. gadam 1.9.17. un 

1.9.18. punktiem, 

 

1. Atbalstīt augstas gatavības projekta “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” 

īstenošanas pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā.   

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 2 371 815,52 EUR (divi miljoni trīs simti 

septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro 52 centi), tajā skaitā: 

2.1. valsts budžeta līdzfinansējums 2 000 000 EUR (divi miljoni euro); 

2.2. pašvaldības līdzfinansējums 371 815,52 EUR (trīs simti septiņdesmit viens 

tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro 52 centi).  

3. Projekta pieteikuma atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2022. un 2023.gada budžeta 

līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.58 

 

Par projektu “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē” 

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumus Nr. 112 “Kārtība, 

kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 

23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna Rīcības 

virzienu 2.3. un uzdevumu 2.5., Investīcija plāna 2022.-2027. gadam 3.11.2. punktu, 

 

1. Atbalstīt augstas gatavības projekta “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē” īstenošanas 

pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.   

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 529 411,76 EUR (pieci simti divdesmit 

deviņi tūkstoši četri simti vienpadsmit euro 76 centi), tajā skaitā: 

2.1. valsts budžeta līdzfinansējums 450 000 EUR (četri simti piecdesmit tūkstoši euro); 

2.2. pašvaldības līdzfinansējums 79 411,76 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši četri 

simti vienpadsmit euro 76 centi).  

3. Projekta pieteikuma atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.59 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr. 35 “Par 

atbildīgo personu un epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu atsavināšanu” 

 

Pamatojoties uz Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta ceturto prim 

daļu, Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumu Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro 

institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās 

drošības nodrošināšanas resursiem” (turpmāk – Noteikumi) 15. punktu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr. 35 “Par atbildīgo 

personu un epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu atsavināšanu” (turpmāk – 

lēmums) šādus grozījumus: 

Papildināt lēmumu ar 3., 4., 5., 6., 7. punktu šādā redakcijā: 

“3. Noteikt, ka Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai no Valsts aizsardzības 

loģistikas un iepirkumu centra saņemtie epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi 

tiek atsavināti bez maksas Noteikumu 2.5. punktā noteiktajām fizisko personu grupām. 

4. Noteikt, ka epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi Noteikumu 2.5. punktā 

noteiktajām fizisko personu grupām un lēmuma 2. punktā minētajām iestādēm tiek 

izsniegti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas. 

5. Par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu izsniegšanu Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvalde nekavējoties paziņo, sniedzot informāciju Alūksnes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

6. Noteikt, ka epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi Alūksnes pilsētā tiek 

izsniegti Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, bet pagastos – pagastu/pagastu apvienības pārvalžu telpās to darba laikā, bet 

personām, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu – pakalpojuma saņemšanas vietā. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 09.11.2020. lēmumu 

Nr.288 “Par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.60 

 

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” 

apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8. un 

9. punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 04.01.2022. iesniegumu Nr. IZP/01-19/22/1 “Par 

skolēnu skaitu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/28, 

 

1.  Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022. gada 1. janvāra: 

1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 48,16 EUR; 

1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 70,60 EUR; 

1.3. Alūksnes novada vidusskolā 46,41 EUR; 

1.4. Strautiņu pamatskolā 127,39 EUR; 

1.5. Bejas pamatskolā 109,08 EUR; 

1.6. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 121,99 EUR; 

1.7. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 101,52 EUR; 

1.8. Malienas pamatskolā 90,01 EUR; 

1.9. Pededzes pamatskolā 114,05 EUR; 

1.10. Ziemeru pamatskolā 101,33 EUR, 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022. gada 1. janvāra: 

2.1.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 192,69 EUR; 

2.2.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 177,29 EUR; 

2.3.  Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” 196,24 EUR; 

2.4.  Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 265,20 EUR; 

2.5.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 142,42 EUR; 

2.6.  Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 227,97 EUR, 

saskaņā ar 2. pielikumu. 

3. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2022. gada 1. janvāra: 

3.1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 162,56 EUR mēnesī; 

3.2. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas internātā 277,92 EUR mēnesī, 

 saskaņā ar 3. pielikumu. 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Savstarpejie_norekini.xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Savstarpejie_norekini.xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0203/Savstarpejie_norekini.xlsx


4. Atbrīvot no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas 

izdevumu samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2021. gada 23. septembra lēmumu 

Nr. 284 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.61 

 

Par piedalīšanos CERV programmas projektā  

 

 Ņemot vērā Eiropas Savienības programmas “Citizens, Equality, Rights and Values” 

(CERV) (“Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības”) atvērto projektu uzsaukumu, Eiropas 

Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III projekta “Re-grow City: 

Tackling Long Term Decline in Smaller Cities” (“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes 

pārvarēšana mazajās pilsētās”) partneru apņemšanos izveidot mazo pilsētu tīklu 

“RegrowTown” (“Augošs tīkls”) atbalstam cīņā par ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšanu 

nacionālā un Eiropas līmenī,  

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Alūksnes 

novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna Rīcības virzienu 4.1. un 

uzdevumu 4.4., Investīciju plāna 2022.-2027. gadam 4.4. punktu, 

 

1. Atbalstīt piedalīšanos kā sadarbības partnerim Eiropas Savienības programmas CERV 

projektu uzsaukumā “RegrowTown” tīkla attīstībai. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta kopējās indikatīvās izmaksas Alūksnes 

novada pašvaldībai līdz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro). 

3. Projekta īstenošanai nav nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums. 

4. Projekta realizācija paredzēta 24 mēneši no projekta apstiprināšanas un līguma 

noslēgšanas dienas.  

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2022. gada 24. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 25. p. 

 

LĒMUMS Nr.62 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 08.02.2022. iesniegumu 

Nr. SPO/1-5/22/28 “Par summētā darba laika noteikšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 08.02.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/486, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

16.02.2022. iesniegumu Nr. SLP/1-7/22/144 “Par amata nosaukumiem”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 16.02.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/574, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Alūksnes 

novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

5.10. punktu,  

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Ar 2022. gada 1. janvāri novērst pārrakstīšanās kļūdu Centrālajai administrācijas 

(1.pielikums) 45.pozīcijas amatu vienībai – projektu vadītājs, amatalgas un mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. Ar 2022. gada 1. martu: 

2.1. Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” (21.pielikums) 30.pozīcijas 

amata vienībai – teritorijas dežurants, noteikt summēto darba laiku, 

2.2. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (49.pielikums) 20. un 34. pozīcijas amata 

vienībai – veļas pārzinis, amata nosaukumu “veļas pārzinis” aizstāt ar amata 

nosaukumu “veļas mazgātavas vadītājs”, amata saimi, (apakšsaimi), līmeni 

“3./IIA” aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni “13./III”, profesiju 

klasifikatora kodu “9121” aizstāt ar profesiju klasifikatora kodu “5151 09”, 

amatalgas grupu “2” aizstāt ar amatalgas grupu “4”, amatalgas un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.63 

 

Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas 

vadītājas Rimmas MELLENBERGAS 10.02.2022. iesniegumu, reģistrēts 10.02.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/512, par piekrišanu darboties Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisijā un minēto amatu savienošanu, 

konstatējot, ka šo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma 

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, 

7. panta sestās daļas 2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa 

likuma 67. pantu,  

 

1. Iecelt Rimmu MELLENBERGU, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības 

Dzīvokļu komisijas locekļa amatā. 

2. Atļaut R.MELLENBERGAI savienot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 

locekļa amatu un Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu 

nodaļas vadītāja amatu. 

 

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma 

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”8.1 panta sestajai daļai un 

Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas 

atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Alūksnes 

novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts 

amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto 

atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, savienojot amatus, pastāv 

iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, lēmumu par amatu 

savienošanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.64 

 

Par Alūksnes novada Mārkalnes pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2022.gadam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma 

“Pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem 

Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022.gadam”, Mārkalnes pagasta pārvaldes 09.02.2022. 

iesniegumu Nr. MRPP/1.5/22/10, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 

Rīcības plāna Rīcības virzienu 1.1. un uzvedumu 1.5., Investīcija plāna 2022.-2027. gadam 

1.22.1. punktu, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 16.02.2022. rīkojuma Nr. ANP/1-6/22/68 

“Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas komisijas par 2022.gadā plānoto 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektu izvērtēšanai 18.02.2022. lēmumu, 

 

1. Atbalstīt Alūksnes novada Mārkalnes pagasta teritoriālās vienības infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas projekta ideju “Par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga 

ceļa “Ezīšava - Mārkalne” 0,00-0,200 km posma pārbūvi” ar indikatīvo summu līdz 

21 531 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit viens euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus izpētes rezultātu izziņošanas, projekta 

iesniedzējam informēt Alūksnes novada pašvaldības domes Finanšu komiteju par 

precizēto finansējuma apmēru. 

3. Projektu iesniedzējs var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus 

izpētes rezultāta izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 

saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3. punktā minētās informācijas saņemšanas.  

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.65 

 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu  

 

Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 7. panta pirmo, otro un ceturto daļu” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2022. gada 

22. februāra rīkojumu Nr. 6, 

 

1. Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma 

“Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu, Alūksnes novadā noteikt divas parakstu 

vākšanas vietas: 

1.1. Administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

1.2. Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.66 

 

LĒMUMS  IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 

 

 

 

 
 

 


